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Vi stannade till vid Figeholms hamn strax norr om Oskarshamn och fick se två stycken öresvin.

Efter att vi sett öresvinen
i Figeholm stannade vi
till ute vid E22 och åt en
god lunch på Marsö-
fiskarens delikatessbutik.
Vi hade strålande väder
på vägen ner mot Öland,
men när vi kom till
Kalmar började det
molna på och när vi
stannade till vid
Beijershamn ca 14.30
för att skåda började det
regna och bli kallt.
Vi handlade med oss
middagsmat och diverse
tilltugg på ICA-butiken i
Degerhamn.
Ca 17.10 genomgång.
Ca 18.00 middag.



Vi bodde mycket bra hos Ulrika Parboäng i Näsby Nav strax norr om Ottenby på östra sidan.

Lördagen den 17 okLördagen den 17 okLördagen den 17 okLördagen den 17 okLördagen den 17 oktobertobertobertobertober

Frukost klockan 07.00. Det är molnigt hela dagen. Vi börjar skåda på Ölands södra udde vid
Ottenby. Fika och lunch på Fågel blå.
På eftermiddagen åker vi på två ”drag” och får se brandkronad kungsfågel vid nedre Segerstad
och kungsfågelsångare vid Torngård, båda orterna på östra sidan inte så långt norr ut från vårt
boende.
Strax efter 18 äter vi en god middag på Kvarnkrogen på Eketorpsvägen 1 och vid hemkomsten
har vi genomgång av dagens observationer.

Klockan 11.00 fick vi en guidad tur vid  ringmärkningsstationen.



Rödhake. Gransångare.

Prutgås. Grågås.

Dvärgbeckasin.Enkelbeckasin.

Taltrast. Järnsparv.



Rödhake. Kungsfågel.

Tofsvipa. Gransångare.

Kaspisk trut. Brandkronad kungsfågel.



Söndagen den 18 okSöndagen den 18 okSöndagen den 18 okSöndagen den 18 okSöndagen den 18 oktobertobertobertobertober

Frukost klockan 07.00. Det är molnigt på morgonen, men vid 10-tiden börjar det klarna och vi får
en rätt så solig dag. Vi börjar skåda på södra udden, bl a från fågeltornet och stengömslet.
Vi äter en god lunch på Fågel blå innan vi letar ringtrast i Näsby vid Karl X:s mur (utan framgång).

Skådning vid stengömslet.

Fjällvråk. Sparvhök.

Sånglärka.

Kungsfågel. Rödhake.

Sparvhök. Varfågel.



På eftermiddagen åker vi över till västra sidan och skådar vid Grönhögens industriområde och
vi gör även ett kort stopp vid kalkbrottet.

Gråsiska.

Bergfink.

Svart rödstjärt. Hämpling.



16.30 kör vi ner mot Gräsgårds hamn och får
se några rådjur vid vägkanten.

På kvällen äter vi en sista gemensam middag på Kvarnkrogen.

Gråtrut.

Storskarv. Skrattmås.



Måndagen den 19 okMåndagen den 19 okMåndagen den 19 okMåndagen den 19 okMåndagen den 19 oktobertobertobertobertober

Frukost klockan 07.00. Vi packar bilarna och ger oss iväg kvart över åtta.
Det är molnigt när vi åker norrut längs med östkusten. Vi får ett larm om att forsärlor har setts vid
stranden nedanför Görans dämme, så vi åker dit. Tyvärr har forsärlorna dragit.

Cirka 11.45 kommer vi till Stenåsabadet där det är rapporterat en bergtajgasångare, som Gigi hör
direkt när vi kommer ner till stranden. Vi stannar en stund innan vi åker vidare till Natur-
bokhandeln i Stenhusa, där vi tittar runt ett tag.
Vi får reda på att det varit en tajgasångare utanför, men vi hittar den inte. Strax efter att vi åkt
därifrån rapporteras en bergtaigasångare från samma plats.
Vi stannar vid Aronstorps kroppkakor och mat, där vi äter lunch innan tar farväl av varandra.

Ängspiplärka på stranden nedanför Görans
dämme.

Sädesärla vid Stenåsabadet.

Deltagarlistan;
Anita Melinder Upplands Väsby
Anna Wiik Norrköping
Eva Eriksson Hägersten
Eva Karlsson Hägersten
Ingrid Tersman Djursholm
Lennart Didrik Farsta
Maria Strömberg Stora Essingen

Kvarnkrogen (bilden tagen från webben).Gigi Sahlstrand (bilden tagen från webben).


